AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe:
Szank Községi Önkormányzat
6131 Szank, Béke u. 33.
Telefon: 0677495087
Fax: 0677495020
Kapcsolattartó: Patkós Zsolt polgármester
E-mail: szankpolgarmester@t-online.hu
honlap: www.szank.hu
Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet, ahol kiegészítő tájékoztatás kérhető:
KÖZ-BER Kft.
6000 Kecskemét, Dsida Jenő utca 13.
Kapcsolattartó: dr. Polyák Csaba
Elérhetősége: polyak.csaba@kozber.hu
B) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás, versenypárbeszéd,
valamint hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén annak indokolása):
A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás.
C) A közbeszerzési dokumentumok korlátlan és teljes körű, közvetlen és díjmentes
elektronikus elérhetősége:
https://drive.google.com/open?id=0B7IYvYG3zc5ORkdGOGxuajZ3YVE
D) A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Tárgya: Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése
1. rész: Európa ház energetikai fejlesztése
2. rész: Idősek klubja energetikai fejlesztése
3. rész: Orvosi rendelő energetikai fejlesztése
4. rész: Helytörténeti kiállító tér energetikai fejlesztése
Főbb mennyiségek:
1. rész: Európa ház energetikai fejlesztése
Támogatott műszaki tartalom:
• Európa Ház külső szigetelése, 357,37 m2
• tetőszigetelés, 143,5 m2
• tetőcsere 339,3 m2
• elektromos fűtésrendszer kialakítása 1 klt
• napelemes rendszer kiépítése 1 klt
• elektromos hálózat energiatakarékos korszerűsítése t klt

akadálymentes parkoló kialakítása, az épületbe történő akadálymentes bejutás biztosítása,
az épületen belüli akadálymentes közlekedés biztosítása 1 klt
Nem támogatott műszaki tartalom:
• Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal 14 m2
•

2. rész: Idősek klubja energetikai fejlesztése
Támogatott műszaki tartalom:
• Idősek klubja épület külső szigetelése 301,37 m2
• homlokzat vakolása, festése 262,27 m2
• Tető szigetelése, tetőcsere 360,34 m2
• Idősek klubja épület külső nyílászáróinak cseréje 16 db
Nem támogatott műszaki tartalom:
• fűtésrendszer korszerűsítése 1 klt
3. rész: Orvosi rendelő energetikai fejlesztése
A teljes műszaki tartalom támogatott:
• Orvosi Rendelő homlokzat javítása, festése 203,73 m2
• Tetőszigetelés, tetőcsere 299,5 m2
• Orvosi rendelő külső nyílászáróinak cseréje 10 db
4. rész: Helytörténeti kiállító tér energetikai fejlesztése
Támogatott műszaki tartalom:
• Helytörténeti kiállító tér külső homlokzat javítása, festése 169,62 m2
• Tetőszigetelés, nádtető csere 225 m2
• Helytörténeti Kiállító Tér külső nyílászáróinak cseréje 7 db
Nem támogatott műszaki tartalom:
• épület külső szigetelése 182,14 m2
• fűtésrendszer korszerűsítése 1 klt
A részletes műszaki tartalmat a dokumentáció tartalmazza.
CPV: 45210000-2
E) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást
lefolytatják (valamennyi rész tekintetében): kivitelezési szerződés
F) A szerződés teljesítésének határideje (valamennyi rész tekintetében): 210 naptári nap, a
szerződés megkötésének napjától számítva.
G) A teljesítés helye: 1. rész: Szank, Halasi utca 25. 58. hrsz; 2. rész: Szank, Rákóczi Ferenc
utca 25. 554. hrsz; 3. rész: Szank, Béke utca 40. 532/1. hrsz; 4. rész: Szank, Arany János utca 93.
132 hrsz.
H) Az ellenszolgáltatás teljesítésének főbb feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás:

Előleg (valamennyi rész tekintetében): Ajánlattevő maximum a nettó ajánlati ár 25%-ának
megfelelő összegű előleg kifizetését kérheti. Az előleg igénylése külön előlegbekérő okirat
alapján történik, amelyet a szerződéskötéskor be kell nyújtani az ajánlatkérőnek. Ajánlatkérő az
előleget legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti.
Számlázás, kifizetés (valamennyi rész tekintetében): A teljesítés során nyertes Ajánlattevő
előlegszámla (amennyiben igényt tart az előlegre), három darab részszámla és végszámla
benyújtására jogosult. Az első részszámla 25%-os műszaki készültségnél nyújtható be, értéke a
nettó ajánlati ár 25%-ának megfelelő összeg. A második részszámla 50%-os műszaki
készültségnél nyújtható be, értéke a nettó ajánlati ár 25%-ának megfelelő összeg. A harmadik
részszámla 75%-os műszaki készültségnél nyújtható be, értéke a nettó ajánlati ár 25%-ának
megfelelő összeg. Végszámla a műszaki átadás-átvételi eljárás hiba- és hiánymentes lezárását
követően nyújtható be, értéke a nettó ajánlati ár 25%-ának megfelelő összeg mínusz az igénybe
vett előleg összege. A részszámlákban és a végszámlában összegszerűen ki kell mutatni, hogy a
számla végösszegéből mekkora a támogatott és mekkora a nem támogatott műszaki tartalomra
vonatkozó összeg (a harmadik részajánlati kör kivételével, mivel ott csak támogatott műszaki
tartalom kerül megvalósításra). A támogatói okirat terhére elszámolható költség erejéig az
ellenszolgáltatás a 673/4301/26/10/2017 iktatószámú támogatói okirat alapján támogatásból,
valamint az ajánlatkérő saját forrásából, utófinanszírozással kerül kifizetésre. A projekt azonosító
száma: 1774564369. A támogatási intenzitás: 90,000000%. A támogatói okirat terhére el nem
számolható költségek és a nem támogatott műszaki tartalomra vonatkozó költségek kifizetése
teljes egészében az ajánlatkérő saját forrásából történik. Tartalékkeret nem kerül alkalmazásra.
A szerződés teljesítése tekintetében a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(7) bekezdései is alkalmazandók.
Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót, a
részszámlák és a végszámla összegének kifizetése a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdésében
foglaltak alapján, a számla és mellékletei ajánlatkérő általi kézhezvételét követő 30 napon belül
átutalással kerül kiegyenlítésre. Alvállalkozó igénybevétele esetén a kifizetésre a 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglaltak szerint kerül sor.
A kivitelezési tevékenység nem építési engedély köteles, ezért a 2007. évi CXXVII. törvény 142.
§. (1) b) pontja alapján a kivitelezési munkákra eső ÁFÁ-t nem a szolgáltatás igénybevevője
fizeti. A kifizetés során a 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A §. előírásai, valamint a 272/2014. (XI.5.)
Korm. rendelet előírásai is alkalmazandók.
További információk a dokumentációban.
I) Az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, valamint a részajánlat tétel
lehetősége vagy annak kizárása: ajánlatkérő a részajánlat tételének lehetőséget biztosítja az
ajánlattételi felhívásban foglaltak szerint.
J) Az ajánlatok értékelési szempontja (valamennyi rész tekintetében): a legjobb ár-érték
arányt megjelenítő alábbi szempontok:
1. Ajánlati ár (nettó forintban) súlyszám: 7
2. Az ajánlattevő által a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember magasépítési
kivitelezési munkák területen szerzett műszaki vezetői szakmai tapasztalata (napban, minimum 0
nap, maximum 1095 nap) súlyszám: 2
3. A kivitelezés vonatkozásában vállalt környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások (db-ban,
minimum 0 darab, maximum 6 db) súlyszám: 1

K) A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok (valamennyi rész tekintetében):
K.1) Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g) – k), m) és q) pontja
szerinti kizáró okok fennállnak.
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
K.2) Megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az
ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt.
62.§ (1) bekezdés g) – k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában
foglaltak szerint kell igazolnia.
Alvállalkozó vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g) – k), m) és q) pontja szerinti kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában (adott esetben):
Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkozni köteles
arról, hogy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában nem állnak
fenn a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g) – k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok.
A kizáró okok igazolása tekintetében benyújtandó nyilatkozatoknak az ajánlattételi felhívás
megküldésének napja szerinti vagy azt követő keltezésűnek kell lennie. A Korm. rendelet 1. §ának (4) bekezdése alapján az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való
szerepléssel bizonyíthatja, hogy megfelel az előírt követelményeknek.
L) Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási módok (valamennyi rész tekintetében): Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2)
bekezdésében foglaltakra tekintettel nem ír elő alkalmassági követelményt.
M) Ajánlattételi határidő (valamennyi rész tekintetében): 2017. október 17. 10.00 óra
N) Az ajánlat benyújtásának címe és módja (valamennyi rész tekintetében):
- cím: Szank Községi Önkormányzat 6131 Szank, Béke u. 33. Az ajánlatot postán vagy
személyesen lehet benyújtani. Személyes benyújtásra munkanapokon 09.00 és 12.00 óra között
van lehetőség, az ajánlattételi határidő lejártának napján pedig 09.00 és 10.00 óra között.
- mód: Az ajánlatot írásban és zártan egy papír alapú példányban és a papír alapú példánnyal
mindenben megegyező elektronikus példányban kell benyújtani. Az elektronikus példányt CD-n
kell benyújtani pdf formátumban. A papír alapú példányt és a CD-t közös csomagolásba kell
csomagolni, a csomagolásra rá kell írni: „Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése Ajánlat". Az ajánlatot az ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton
kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és
oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget, számokat vagy képet tartalmazó oldalakat

számozni, az üres oldalakat nem szükséges, de lehetséges. A címlapot és hátlapot (ha ilyen az
ajánlat részét fogja képezni) nem szükséges, de lehet számozni. Ajánlatkérő az ajánlatok
nyomtatott formáját ellenőrzi. Amennyiben az eredeti, illetve az elektronikus adathordozón
beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül
bírálatra, ajánlatkérő ezt tekinti irányadónak. Több részre történő ajánlattétel esetében is a jelen
pontban foglaltak az irányadók, az ajánlatot nem kell részenként külön-külön benyújtani.
O) Az ajánlattétel nyelve (valamennyi rész tekintetében): magyar. Magyar nyelven kívül más
nyelven nem nyújtható be az ajánlat.
P) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult
személyek (valamennyi rész tekintetében):
Helye: Szank Községi Önkormányzat 6131 Szank, Béke u. 33.
Ideje: 2017. október 17. 10.00 óra
Jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint.
Q) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (valamennyi rész tekintetében): 60 nap
R) Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információk (valamennyi rész tekintetében):
Ajánlatkérő nem kér ajánlati biztosítékot.
S) A tárgyalásos eljárás jogcíme: T) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: U) Az első tárgyalás időpontja és helye: V) Egyéb információk (valamennyi rész tekintetében):
1) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2), (4), valamint 6) bekezdés a)
és b) pontjában foglaltak szerint.
2) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az
ajánlattevőket terheli.
3) Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevők esetén minden ajánlattevőnek az ajánlatában be kell
nyújtania aláírási címpéldányt, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírásmintát, cégnek nem minősülő ajánlattevő esetén az aláírásra jogosult aláírás mintáját.
4) Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását,
de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé
egyetemlegesen felelnek. Az ajánlatba a közös ajánlattevők között létrejött közös ajánlattevői
megállapodást csatolni kell.
5) Érvénytelen az ajánlat, ha az nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
6) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását. Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását
alapítását az önálló ajánlattevők esetében sem teszi lehetővé.
7) Ahol az ajánlattételi felhívás vagy a dokumentáció eljárást megindító felhívást említ, azon az
ajánlattételi felhívást kell érteni.

8) Fordítás: az ajánlatban valamennyi dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az
ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását
elfogadja.
9) Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdésével összhangban előírja, hogy a közbeszerzési eljárás
során előírt dokumentumok – ha jogszabály máshogy nem rendelkezik – egyszerű másolatban is
benyújthatók. Az ajánlat papír alapú példányának a Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozat eredeti
aláírt példányát kell tartalmaznia.
10) A nyertes ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a jelen
közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkákra vonatkozóan legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára köteles a szerződés teljes időtartamára felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni a következők szerint: Contractors All Risks (C.A.R.) típusú
építés-szerelés biztosítás, amelyben a kárbiztosítás biztosítási összege a nettó ajánlati ár, a
felelősségbiztosítás biztosítási összege legalább 2 millió forint a kivitelezés időtartamára.
11) Jelen közbeszerzési eljárás során a magyar jog az irányadó. Az irányadó idő: A felhívásban
és dokumentációban, továbbá a közbeszerzési eljárás során az Ajánlatkérő által valamennyi
órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
12) Ajánlatkérő szerződéses feltételként késedelmi kötbért és jótállást ír elő. A késedelmi kötbér
mértéke a teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén a nettó ajánlati ár 0,5%-a naponta. A
jótállás 24 hónap. Részletes feltételek a dokumentáció részét képező kivitelezési szerződésben.
13) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az értékelési szempontok esetében adható pontszámok
módszerének meghatározása:
Ajánlati ár esetében: az ajánlati árak kerülnek elbírálásra nettó Ft-ban. A legjobb
(legalacsonyabb összegű) ajánlat 10 pontot kap, a többi ajánlat pedig a legjobb ajánlathoz
viszonyítva fordítottan arányosan kap pontszámot a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi
147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A. A relatív értékelési módszerek ba) pontja
szerinti „fordított arányosítás” módszere szerint, az alábbi képlet alapján:
Alegjobb
P = ------------ * (Pmax – Pmin) + Pmin,
Avizsgált
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: 10 pont
Pmin: 0 pont
Alegjobb: a legalacsonyabb nettó ajánlati ár Ft-ban.
Avizsgált: a vizsgált ajánlatban megajánlott nettó ajánlati ár Ft-ban.
A nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, melyek az ajánlat tárgyának
eredményfelelős megvalósításához szükségesek. A nettó ajánlati árra vonatkozó megajánlást a
felolvasólapon kell szerepeltetni.
Az ajánlattevő által a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember magasépítési
kivitelezési munkák területen szerzett műszaki vezetői szakmai tapasztalata esetében: a
szakember magasépítési kivitelezési munkák területen szerzett műszaki vezetői szakmai

tapasztalatára vonatkozó napban megadott megajánlások kerülnek elbírálásra. A legjobb (legtöbb
nap) ajánlat 10 pontot kap, a többi ajánlat pedig a legjobb ajánlathoz viszonyítva arányosan kap
pontszámot a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1.
számú melléklet A. A relatív értékelési módszerek bb) pontja szerinti „egyenes arányosítás”
módszere szerint, az alábbi képlet alapján:
Avizsgált
P = ----------- (Pmax – Pmin) + Pmin ,
Alegjobb
ahol:
P: a vizsgálat ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: 10 pont
Pmin: 0 pont
Alegjobb: a legtöbb nap
Avizsgált: a vizsgált ajánlatban megajánlott nap
Műszaki vezető fogalma: „Műszaki vezetőként” olyan személy mutatható be, aki a magasépítési
kivitelezési munkák területen legalább a 191/2009. (IX.15.) Kr. 13. § (3) a) és c) és o) pontok
szerinti feladatokat személyesen látta el.
Az 1095 napot meghaladó szakmai tapasztalat esetén ajánlatkérő az általa meghatározott
maximális pontot osztja ki és a képlet alkalmazása során is 1095 napot vesz figyelembe. Az
ajánlattevő által a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember magasépítési kivitelezési
munkák területen szerzett műszaki vezetői szakmai tapasztalatára vonatkozó megajánlást a
felolvasólapon kell szerepeltetni.
A kivitelezés vonatkozásában vállalt környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások
esetében: a megajánlott környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások kerülnek elbírálásra dbban. Az értékelés során ajánlatkérő kizárólag az alábbi táblázatban szereplő megajánlások
vállalását értékeli, minden egyes vállalt megajánlás egyaránt 1 pontot ér, a nem vállalt pedig 0
pontot. Az alábbi táblázatban nem szereplő megajánlás vállalását Ajánlatkérő nem veszi
figyelembe az értékelés során.
Porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik.
Kizárólag EURO III vagy annál korszerűbb normának megfelelő
tehergépjárművek alkalmazása legalább 50 %-ban.
Felvonulási terület építőanyag tárolására szolgáló részének porfogó
hálóval történő körbekerítése.
Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak munkanapokon
napközben 7:00-18:00 közötti időszakban végez.
Vállalja a munkaterületen a nyertes ajánlattevő ill. közreműködői
által termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítását.
Vállalja, hogy az irodai munkák során felhasznált papírok 50 %-ában
újrahasznosított papír kerül alkalmazásra.

igen: 1 pont
nem: 0 pont
igen: 1 pont
nem: 0 pont
igen: 1 pont
nem: 0 pont
igen: 1 pont
nem: 0 pont
igen: 1 pont
nem: 0 pont
igen: 1 pont
nem: 0 pont

Ajánlatonként a vállalt megajánlásokra adott pontokat ajánlatkérő összeadja, és az így kapott
összpontszámokat (legjobb: a legmagasabb összpontszám) értékeli a Közbeszerzési Hatóság
útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer
alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A. A relatív
értékelési módszerek bb) pontja szerinti „egyenes arányosítás” módszere szerint, az alábbi képlet
alapján:
Avizsgált
P = ----------- * (Pmax – Pmin) + Pmin,
Alegjobb
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: 10 pont
Pmin: 0 pont
Alegjobb: a legmagasabb összpontszám
Avizsgált: a vizsgált ajánlat összpontszáma
A kivitelezés vonatkozásában
felolvasólapon kell szerepeltetni.

vállalt

környezetvédelmi-fenntarthatósági

vállalásokat

a

Az egyes szempontokon belül a pontszámok kiszámításakor az esetleges tizedesjegyek úgy
kerülnek megadásra, hogy az ajánlati elemek – kivéve az azonosakat – egymástól
megkülönböztethető pontszámot kapjanak. A tizedesjegyekre történő kerekítés minden
szempontnál azonos számú tizedesjegyig történik. Szempontonként az azonos ajánlati elemek
azonos pontszámot kapnak. Amennyiben adott szempont esetén minden ajánlat azonos vállalást
tartalmaz, úgy mind a maximális pontszámot kapja.
14) Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve dr. Polyák Csaba,
lajstromszáma: 00225
15) A Kbt. 73. § (4) bekezdése alapján érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg azoknak a
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy
kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt
környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5)
bekezdése alapján tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az
ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről,
amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. A felvilágosítást nyújtó szervezetek:
környezetvédelmi kérdések esetében: Földművelésügyi Minisztérium (1055 Budapest, Kossuth
tér 11. Telefon: 1/795-2000, Fax: 1/795-0200) szociális kérdések esetében: Emberi Erőforrások
Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 1/795-1200) munkajogi kérdések
esetében: Emberi Erőforrások Minisztériuma és Igazságügyi Minisztérium (1055 Budapest,
Kossuth tér 2-4. Telefon: 1/795-1000, Fax: 1/795-0359).
16) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 41. § (6)
bekezdésére figyelemmel a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként nem köthető olyan jogi
személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés,
illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül
átlátható szervezetnek. Az átlátható szervezet meghatározását a nemzeti vagyonról szóló 2011.

évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza. A kötelezettséget vállaló ezen
feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint
jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával
összefüggő, az 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az Áht. 55. §
kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetet kell érteni. Jogszabály további feltételeket is megállapíthat a visszterhes szerződések
megkötésének vagy azok alapján történő kifizetések feltételeként.
17) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot, azaz eredménytelen az eljárás, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi
határidőben legalább két ajánlatot.
18) Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat alkalmazza a közbeszerzési eljárásban.
19) Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a
673/4301/26/10/2017 iktatószámú Támogatói Okirat módosítását kezdeményezte a Támogatói
Okiratban foglalt véghatáridő módosítása vonatkozásában. A Támogatói Okirat módosítására
vonatkozó kérelem el nem fogadása vagy rövidebb határidővel történő elfogadása esetén
ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, illetve a szerződéskötéssel kapcsolatban
alkalmazhatja a Kbt. 131. § (9) bekezdésében foglaltakat.
W) Az eljárást megindító felhívás megküldésének napja: 2017. október 6.

